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Les énigmes de Paris 
 
 
 
 
Objectius* 

  
• Situar-se a París. 
• Saber trobar llocs desconeguts a partir d’una informació incompleta. 
• Aprendre a cercar i seleccionar informació en francès a la web.  
• Emprar les estructures de presentació i descripció per parlar d’un lloc. 
• Emprar la llengua francesa en una situació real. 
• Fer les tasques de classe en una situació significativa i creativa. 

 
 
Descripció de la proposta* 

  
Aquest element forma part d’un itinerari didàctic que té un primer element 
d’introducció a la ciutat i un tercer element que proposa activitats orals en la 
descoberta de la ciutat. 
 
Presentem un material que pot ser emprat “in situ” o virtualment. Per anar 
més lluny en la descoberta d’una ciutat desconeguda, proposem un joc per 
grups: “La part pel tot”. Oferim diverses fotos i pistes per descobrir quatre 
llocs bastant desconeguts pel turista mitjà a París. Se’ls ofereix primer les 
pistes, desprès les fotos i quan han descobert el lloc poden disposar de la 
resta de la informació per fer una presentació per tota la classe. Cada grup 
escull quina incògnita vol esbrinar i presentar a la resta de la classe, 
oralment, amb l’ajuda de la PD o d’un altre mitjà. Aquesta presentació 
s’avalua tenint en compte els ítems mencionats en l’última pàgina. 
 
 
Recursos emprats* 

 
Cerca per Internet a casa o a l’institut. 
Editor de presentacions: Prezi o Power Point. 
Programari SMART a l’aula. 
Editors de so i d’imatge: Audacity, Microsoft picture, Gimp. 
Reproductors fonètics: http://pointecole.free.fr/phonetik.html 
http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html 
http://vocaroo.com/ 
Bloc: http://staeulaliafrance.canalblog.com/ 
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Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Aquesta activitat s’hauria de fer una vegada els alumnes ja coneixen París, 
virtualment o realment. Està pensada per completar amb temes una mica 
originals, com un joc, la descoberta d’una nova ciutat. Els alumnes faran 
servir la llengua francesa per cercar informació i per preparar la presentació. 
El treball ha de ser concebut en grups i la primera part de cerca a casa, pot 
durar dues setmanes. La segona part de preparació de la presentació, part a 
l’aula i part a casa, pot durar el doble i el professor ha de corregir la tasca 
abans de ser presentada a la resta de la classe.  
 
Quant a l’avaluació, s’han de tenir en compte els aspectes mencionats en 
l’última pàgina. Es pot confeccionar una graella perquè tothom a classe pugui 
dir-hi la seva. 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Com en tot l’itinerari, aquest element didàctic vol desenvolupar l’autonomia 
en l’aprenentatge i la col·laboració. També es vol implementar la comprensió 
i l’expressió escrites potenciant l’ús de la llengua d’una manera més 
espontània i lliure. Finalment, es vol desenvolupar la curiositat per l’alteritat 
i l’apreciació de la cultura com a font de plaer. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquest element és la continuació i l’aprofundiment de la descoberta de París. 
L’adrecem principalment al Batxillerat, tot i què el professor pot afegir o 
treure elements, adaptant-la a la seva classe, sigui del nivell que sigui.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Podem relacionar cada descoberta amb el tema què ens convingui: 
tecnologia, història, literatura universal, història de les religions... 
 
Documents adjunts* 

 
Material per a l’alumnat: Activitat en dues parts en pissarra digital 
interactiva (programari Notebook per pissarra SMART) 
 
 


